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“VN-Index
chinh phục đỉnh
mới”

BẢN TIN 6H
Thị trường hôm nay: VN-Index chinh phục đỉnh mới
(Quang Võ – Ext: 1517)
Phiên tăng trần hôm nay của REE giúp mã này tiếp tục chuỗi tăng giá ấn tượng kể từ
cuối năm 2016. Như đánh giá trong BCCL đầu tư tháng 5/2017, chúng tôi nhận thấy mảnh
ghép ngành điện giúp bức tranh kinh doanh năm 2017 của REE trở nên khả quan hơn. Cụ
thể, (1) Thủy điện dự báo tích cực và (2) PPC trả nợ trước hạn giúp lợi nhuận hợp nhất từ
doanh nghiệp này không còn biến động mạnh bởi biến động tỷ giá. Đánh giá riêng về
mảng thủy điện, chúng tôi nhận thấy sự giao thoa giữa La Nina và El Nino một mặt khiến
nhu cầu điện duy trì ở mức cao trong khi các cơn mưa trái mùa giúp sản lượng thủy điện
của các nhà máy khu vực Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tăng mạnh trong bốn
tháng đầu năm 2017. Hầu hết các nhà máy thủy điện đều ghi nhận mức tăng trưởng mạnh
về lợi nhuận, cao hơn mức trung bình nhiều năm và đặc biệt vượt trội nếu so sánh với
cùng kỳ năm 2016. Mặc dù có nhiều nhận định về khả năng trở lại của El Nino trong nửa
cuối năm 2017, chúng tôi cho rằng sự kiện này sẽ chưa đáng lo ngại, đặc biệt khi mà mùa
mưa miền Nam đã bắt đầu sớm hơn. Do vậy, chúng tôi cũng khá lạc quan với triển vọng
kinh doanh năm 2017 của các doanh nghiệp thủy điện trong danh mục đầu tư của REE
như CHP, SHP và VSH.
Tổng công ty dược Việt Nam (DVN-UPCOM) tăng trần lên 14.500 đồng trong ngày
đầu niêm yết trên sàn UPCOM. IPO vào tháng 6 năm 2016, 18% số cổ phần của DVN đã
được đặt mua hết với giá đấu thành công trung bình là 10.433 đồng. Số cổ phần còn lại
thuộc sở hữu của Bộ Y Tế (65%) và CTCP Đầu tư Việt Phương (17%). Tuy công ty mẹ cũng
có hoạt động kinh doanh dược phẩm, nhưng phần lớn doanh thu và lợi nhuận của DVN
đến từ các công ty con, liên kết và cổ tức từ các khoản đầu tư dài hạn vào các công ty dược
thành viên (CPC1, Coduphar, DP3, VMD hay IMP). Vì vậy, doanh thu 11 tháng năm 2016
của công ty mẹ chỉ là 170 tỷ, nhưng doanh thu hợp nhất và LNST của tổng công ty lên tới
6.122 tỷ và 642 tỷ, EPS ước đạt 2.700 đồng.
Đây là lần thứ hai trong tuần, thị trường chứng kiến một phiên giao dịch có tổng GTGD khớp
lệnh trên 5.000 tỷ. Tuy nhiên, khác với phiên ngày 16/05, dòng tiền hôm nay chảy khá mạnh
vào cả 3 nhóm vốn hóa lớn, trung bình và nhỏ, đặc biệt là VN-30. Dòng tiền khỏe kết hợp với
sức hút gia tăng của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn là các yếu tố được kỳ vọng giúp thị trường
chinh phục những mốc cao mới.
Cập nhật tin vĩ mô
Fitch nâng triển vọng nhà phát hành nợ dài hạn (IDR) bằng cả đồng nội tệ và ngoại tệ của
Việt Nam từ mức “ổn định” lên mức “tích cực”, đồng thời giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm
ở mức “BB-“. Nguyên nhân nâng hạng do mức tăng trưởng GDP bình quân 5 năm (20122016) đạt 5,9%, cao hơn nhiều so với con số bình quân 3,4% của các nước có xếp hạng
“BB”. Trong năm nay, Fitch dự báo tăng trưởng GDP sẽ đạt 6,3% và tăng lên 6,4% vào năm
2018 nhờ dòng tiền FDI đổ vào các lĩnh vực sản xuất công nghiệp cùng với sự gia tăng
tiêu dùng tư nhân. Đối với việc giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm “BB-”, Fitch chỉ ra tỷ lệ nợ
công cao và thâm hụt ngân sách là hai nguyên nhân chính. Theo ước tính sơ bộ của Fitch,
tỷ lệ nợ công trên GDP của Việt Nam ở mức 53,4% thời điểm cuối năm 2016, tăng so với
mức 50,1% thời điểm cuối năm 2015. Đồng thời, theo Fitch, thâm hụt ngân sách của Việt
Nam trong năm 2016 đã giảm xuống mức 5,7% GDP, từ mức 6,2% GDP của năm 2015 do
nguồn thu ngân sách tăng mạnh. Tổ chức này dự báo thâm hụt ngân sách sẽ duy trì ở mức
khoảng 5,7% GDP trong 2 năm tới.
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Bản tin 6h
Góc nhật ký chuyên viên
BMI - Cập nhật KQKD Q1/2017
(Thiện Bùi - Ext: 1321)
Nếu quý khách hàng quan tâm đến chủ đề này, vui lòng vào đây để xem nội dung chi tiết.
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT HÀNG NGÀY
SÀN HSX:
VN-Index bất ngờ tăng mạnh 6,83 điểm (tương đương 0,94%) lên
mức 733,82 điêm, với khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt hơn 206
triệu cổ phiếu.
VN-Index hình thành cây nến xanh dài có bóng dưới ngắn và đóng
cửa ở mức cao nhất phiên thể hiện tâm lý bên mua mạnh và duy trì
trong suốt phiên giao dịch.
Như vậy, VN-Index cuối cùng vũng vượt qua ngưỡng kháng cự
quanh ngưỡng 730 điểm, thể hiện xu hướng tăng tiếp tục được duy
trì. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch trong phiên break không tăng so
với các phiên trước đó thể hiện dòng tiền chưa có sự cải thiện hơn.
Các chỉ báo kỹ thuật bật tăng trở lại, RSi tăng lên mức cao mới gần
ngưỡng 70, trong khi MACD cũng đi lên cũng cố cho xu hướng tăng
của đường giá.
SÀN HNX:
HNX-Index cũng tăng trở lại 0,72 điểm (tương đương 0,78%) lên mức
92,18 điểm, với khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt trên 68 triệu cổ
phiếu.
HNX-Index hình thành cây nến xanh dài có giá đóng của cao nhất
phiên và cũng cao nhất trong xu hướng tăng hiện nay thể hiện tâm
lý nhà đầu tư đang diễn biến tốt.
HNX-Index cũng đã vượt qua vùng đỉnh cũ quanh 91 điểm, cùng với
sự gia tăng của khối lượng giao dịch trong phiên thể hiện xu hướng
tăng của HNX-Index đang tiếp tục được duy trì. HNX-Index đang
chuyển vào kênh tăng giá mới.
Đường trung bình giá MA26 cũng bắt đầu tăng trở lại, cùng với
Boillinger band cũng đang mở rộng lên phía trên.
Các chỉ báo kỹ thuật duy trì xu hướng tăng, RSI tăng nhẹ trở lại, trong
khi MACD tiếp tục đi lên ngưỡng cao hơn.
Khuyến nghị: Thị trường đồng loạt tăng trở lại vượt qua các ngưỡng
kháng cự mạnh thể hiện xu hướng tăng của thị trường tiếp tục được
duy trì trong thời gian tới. Các chỉ báo kỹ thuật cũng biến động đi
lên củng cố cho xu hướng của đường giá. Nhà đầu tư có thể xem xét
gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu nhưng chưa vội mua đuổi giá trong
phiên tới.

Nguyễn Văn Trung
+84 8 6299 2006 | Ext: 1232
trung.nv@vdsc.com.vn
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DANH MỤC CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ
Mã

Giá TT

Khuyến
nghị

Ngày mua

Giá
mua

Giá mục
tiêu 1

PGS

19,50

Mua

19/05/2017

19,50

22,00

TNG

15,10

Mua

19/05/2017

15,10

18,00

Giá mục
tiêu 2

Giá
cắt lỗ

Ngày bán

Giá bán

Lời/lỗ

Kỳ hạn

18,50

0,00%

Trung hạn

14,00

0,00%

Trung hạn

Ghi chú:
- Giá mua của danh mục khuyến nghị đầu tư được tính theo giá đóng cửa. Giá bán có thể là giá mục tiêu, giá cắt lỗ hoặc giá đóng cửa tùy từng trường
hợp cụ thể.
- “Giá mục tiêu 2” và “Giá cắt lỗ” mới sẽ được cập nhật khi cổ phiếu vượt qua “Giá mục tiêu 1”.
- Vào ngày giao dịch không hưởng quyền, các mức giá cũng sẽ được điều chinh tương ứng.
- Kỳ hạn: “ngắn hạn” là dưới 01 tháng, “trung hạn” là từ 01 đến 03 tháng, “dài hạn” là trên 03 tháng.
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Bản tin 6h
TIN TỨC RỒNG VIỆT
BÁO CÁO CÔNG TY (5 báo cáo phát hành gần nhất)

Ngày phát hành

Khuyến nghị

Giá mục tiêu

REE – Tăng định giá khi rủi ro tỷ giá giảm

20/04/2017

Tích lũy – Dài hạn

32.800

TCM – Hưởng lợi từ nhu cầu hồi phục

04/04/2017

Tích lũy – Dài hạn

25.300

PVS - Triển vọng từ các dự án năng lượng

03/04/2017

Tích lũy – Dài hạn

21.900

HSG – Hoạt động cốt lõi đang rất vững vàng

22/03/2017

Trung lập – Trung hạn

51.700

MWG - Chờ đợi vào khả năng duy trì tăng trưởng

03/02/2017

Bán – Trung hạn

134.500

Vui lòng xem chi tiết tại http://www.vdsc.com.vn/vn/companyReport.rv?categoryId=302

THÔNG TIN CHỨNG CHỈ QUỸ
Tên quỹ mở

Ngày

Phí phát hành

Phí mua lại

giao dịch

(% giá trị giao dịch)

(% giá trị giao dịch)

GTTSR trên một đv
quỹ tại ngày định giá

GTTSR trên một đv
quỹ tại ngày định giá
kỳ trước

+/- GTTSR trên một
đv quỹ so với kỳ
trước

VF1

08/05/2017

0,25% - 0,75%

0% - 2,5%

30.551

30.556

-0,02%

VF4

08/05/2017

0,25% - 0,75%

0% - 2,5%

13.673

13.696

-0,17%

VFA

16/03/2017

0,25% - 0,75%

0% - 1,5%

6.777

6.802

-0,37%

VFB

05/05/2017

0,25% - 0,75%

0% - 2,5%

14.329

14.302

0,19%

ENF

28/04/2017

0% - 3%

0%

15.506

15.303

1,33%

MBVF

27/04/2017

1%

0%-1%

12.657

12.705

-0,38%

MBBF

26/04/2017

0%-0,5%

0%-1%

13.670

13.656

0,10%

KHỐI PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ
Đoàn Thị Thanh Trúc – Giám đốc

Trần Thị Hà My – Phó Phòng

Nguyễn Thị Phương Lam

+ 84 8 6299 2006 | Ext: 1308

+ 84 8 6299 2006 | Ext: 1309

+ 84 8 6299 2006 | Ext: 1313

truc.dtt@vdsc.com.vn

my.tth@vdsc.com.vn

lam.ntp@vdsc.com.vn

Nguyễn Hải Hoàng

Phạm Thị Hường

Nguyễn Trung Kiên

+ 84 8 6299 2006 | Ext: 1319

+ 84 8 6299 2006 | Ext: 1314

+ 84 8 6299 2006 | Ext: 1320

hoang.nh@vdsc.com.vn

huong.pt@vdsc.com.vn

kien.nt@vdsc.com.vn

Bùi Vĩnh Thiện

Nguyễn Đức Hiếu

Nguyễn Hà Trinh

+ 84 8 6299 2006 | Ext: 1321

+ 84 8 6299 2006 | Ext: 1514

+ 84 8 6299 2006 | Ext: 1331

thien.bv@vdsc.com.vn

hieu.nd@vdsc.com.vn

trinh.nh@vdsc.com.vn

Võ Văn Quang

Phan Nguyễn Thanh Sơn

Lê Thị Anh Thư

+ 84 8 6299 2006 | Ext: 1517

+ 84 8 6299 2006 | Ext: 1519

+ 84 8 6299 2006 | Ext: 1521

quang.vv@vdsc.com.vn

son.pnt@vdsc.com.vn

thu.lta@vdsc.com.vn
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Bản báo cáo này được chuẩn bị cho mục đích duy nhất là cung cấp thông tin và không nhằm đưa ra bất kỳ đề nghị hay hướng dẫn mua bán chứng
khoán cụ thể nào. Các quan điểm và khuyến cáo được trình bày trong bản báo cáo này không tính đến sự khác biệt về mục tiêu, nhu cầu, chiến lược
và hoàn cảnh cụ thể của từng nhà đầu tư. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng ý thức có thể có các xung đột lợi ích ảnh hưởng đến tính khách quan của bản báo
cáo này. Nhà đầu tư nên xem báo cáo này như một nguồn tham khảo khi đưa ra quyết định đầu tư và phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với quyết định
đầu tư của chính mình. Rong Viet Securities tuyệt đối không chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hay bất kỳ thiệt hại nào, hay sự kiện bị coi là thiệt hại, đối
với việc sử dụng toàn bộ hoặc từng phần thông tin hay ý kiến nào của bản báo cáo này.
Toàn bộ các quan điểm thể hiện trong báo cáo này đều là quan điểm cá nhân của người phân tích. Không có bất kỳ một phần thu nhập nào của người
phân tích liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến các khuyến cáo hay quan điểm cụ thể trong bản cáo cáo này.
Thông tin sử dụng trong báo cáo này được Rong Viet Securities thu thập từ những nguồn mà chúng tôi cho là đáng tin cậy. Tuy nhiên, chúng tôi không
đảm bảo rằng những thông tin này là hoàn chỉnh hoặc chính xác. Các quan điểm và ước tính trong đánh giá của chúng tôi có giá trị đến ngày ra báo
cáo và có thể thay đối mà không cần báo cáo trước.
Bản báo cáo này được giữ bản quyền và là tài sản của Rong Viet Securities. Mọi sự sao chép, chuyển giao hoặc sửa đổi trong bất kỳ trường hợp nào mà
không có sự đồng ý của Rong Viet Securities đều trái luật. Bản quyền thuộc Rong Viet Securities, 2017.
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